
Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai diffúzorhoz. 
Használjon 8-10 cseppet a kívánt diffúzorban. Frissítő illatá-
val kellemessé varázsolhatja otthona és munkahelye légterét. 
Inhalálást üvegből, inhalátor alkalmazásával végezhet, vagy 
pár cseppet a tenyérbe tenni, összedörzsölni, és onnan belé-
legezni.  Helyileg is használható a megfelelő hígítás alkalma-
zásával.
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Grapefruit Pink 
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tonizáló

 nyirokkeringés 
javító

antidepresszáns

méregtelenítő

antimikrobiális

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS

Botanikai név: Citrus x paradisi 
Származási ország: USA, Izrael
Kivonási módszer: hidegen préselt
Növényi rész: gyümölcs héja
Aroma erőssége: gyenge
Illata: tiszta, friss, könnyű, fanyar és édes, 
citrusos
Jól párosítható: Citronella, Coriander Seed, Fir 
Needle, Geranium Egyptian, Jasmine Absolute, 
Juniper Berry, Neroli, Petitgrain, Rosemary 
1,8-Cineole, Ylang Ylang Complete. 
KidSafe®: igen
Megjegyzés: A hideg préseléssel kinyert illóolaj 
fokozott fényérzékenységet okozhat, ezért a 
grapefruitot tartalmazó készítmények használata 
után 12 órát várni a napozással és a szoláriumo-
zással. A gyártó legfeljebb 4%-os hígításban 
javasolja alkalmazni a préseléssel előállított 
grapefruit illóolajat. 

A Pink Grapefruit illóolaj segíthet a zsíros bőrön, enyhítheti a fej 
vagy a nyak feszültségét, és enyhítheti az alkalmi emésztési 
zavart. Csodálatosan energetizáló olaj, melynek illata nem túl 
erős vagy túlzott. Jól használható az érzelmi és fizikai kimerült-
ség kezelésére. Euforizáló, frissítő, élénkítő. Fokozza az önbe-
csülést és az optimizmust. Kiváló párologtatni reggelenként 
vagy bármely napszakban, amikor egy kis lendületre van szük-
ség. A grapefruit olaj nagyszerű más energetizáló olajokkal, 
például rozmaringgal, mert enyhíti és édesíti az illatot.

HATÁSAI:
antidepresszáns, vérzéscsillapító, nyirokkeringés javító 
görcsoldó, méregtelenítő, narancsbőrnél (serkenti a 
visszatartott folyadék kiürülését, segíti a bőr alatti szöve-
tek vérellátását, visszerek esetén) tonizáló, antimikrobiális,
enyhíti a szorongást, a feszültséget, depressziót, segít a 
beszéddel kapcsolatos félelmeket eloszlatni. 


